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Poder Legislativo  
 
 

 

 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 231/2018-GP/DG 
 

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, Presidente da 
Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 22, parágrafo único, inciso I, alínea “a” do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Manaus; 

 
R E S O L V E 

 
I – TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor José Victor 

Falcão de Souza, no cargo Comissionado de Assessor Legislativo I, 
CCAL-1, constante no Ato da Presidência nº 225/2018 – GP/DG, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal, Edição 
940, de 14 de agosto de 2018. 
 

II - REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

Manaus, 16 de agosto de 2018. 

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 
 

 
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 232/2018-GP/DG 

 
MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, Presidente da 

Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 22, parágrafo único, inciso I, alínea “a” do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Manaus; 

CONSIDERANDO as Leis Municipais 157/2005, 187/2007, 
192/2008, 200/2008, 210/2009, 327, de 19/12/2012, 335/2013, Lei n. 
438/2016 de 23/12/2016.  

 
R E S O L V E, 

 
I - NOMEAR, a contar de 01 de agosto de 2018, nos termos do 

Art. 9º, Inciso I, c/c Art. 11, Inciso II, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro 
de 1971, os senhores abaixo relacionados, nos respectivos Cargos 
Comissionados, conforme segue: 

 
NOME CARGO 
Susannah Ellen Vasconcelos de Oliveira Assessor Legislativo I, CCAL-1 
Suzane Maria Silva de Sena Moraes Assessor Legislativo I, CCAL-1 
Bruno Costa do Nascimento Assessor Legislativo I, CCAL-1 
Sandro Kleber Seixas Falcão  Assessor Legislativo I, CCAL-1 
Manoel  Evandro Queiroz da Silva Assessor Legislativo I, CCAL-1 
Luciano Soares Barroso Assessor Legislativo I, CCAL-1 

 
II - REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Manaus, 16 de agosto de 2018. 
 

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018 – SRP/CMM- 

PROCESSO Nº 2018.10000.10718.0.000515. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso 

de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de 

Licitação da Câmara Municipal de Manaus, no procedimento referente 
ao Pregão Presencial n.º 019/2018 - SRP/CMM;  

 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com 

atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse 
público; 

 
R E S O L V E: 

 
I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial n.º 019/2018 - 

SRP/CMM – Registro de Preços para Eventual fornecimento de 
sinalização e afins, medalhas, placas comemorativas e outras honrarias 
para atender as necessidades da Diretoria de Cerimonial da Câmara 
Municipal de Manaus - CMM, conforme Termo de Referência (Anexo I) e 
seus Anexos, resultado do Processo Administrativo n.º 
2018.10000.10718.0.000515. 

Empresa vencedora: MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ 06.889.405/0001-09, na forma 
abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO 
UNIT 

 

01 

Confecção de placa comemorativa 
em aço inox ASI 304, medindo 
28x19cm, gravada por processo de 
corrosão profunda, esmaltada em 
cores, acondicionada em estojo de 
veludo especial com aplicação do 
brasão do Município de Manaus e 
plaquetas em latão dourado,  
gravadas por processo de corrosão 
profunda, esmaltada em cores,  
resinadas, inseridas no estojo  

UNID 100 470,00 

02 

Confecção de medalha cor ouro em 
latão estampado frente e verso 
medindo 55mm, formato redonda,  
recortada a laser, com gravação por  
corrosão profunda, esmaltada em 
cores, sendo na frente a estampa do 
rosto do homenageado, circulando a  
imagem o nome do homenageado na 
parte superior Câmara Municipal de 
Manaus na inferior e no verso ao alto  
o Brasão do Município de Manaus 
circulado com o nome Câmara 
Municipal de Manaus, com passador  
e fita de cetim branco pérola com 
detalhes em dourado com 3,8cm de 
largura por 85cm de comprimento,  
acondicionada em estojo especial  
med. 10,5x15cm com plaqueta em 
metal dourado (pin) do brasão do 
Município, com 2mm de espessura 
com aplicação de resina cristal e  
fecho de segurança (Artes diversas)  
 
 
 

UNID 100 410,00 
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03 

Confecção de medalha cor ouro em 
metal estampado frente e verso,  
recortado a laser (formato estrela)  
med. 45mm x 45mm x45mm, sendo 
na frente estampa indicada pelo  
Cerimonial, esmaltada em cores,  
circulada ao alto o texto “Medalha de 
Ouro” e abaixo o texto “Cidade de 
Manaus” e no verso a estampa do 
Brasão do Município de Manaus e  
abaixo o texto “ Medalha de Ouro”  
com passador e fi ta de gorgorão em 
três cores (azul, vermelho e branco)  
medindo 3,5cm de largura e 36cm de 
comprimento presa por fi tilho branco 
costurado, acondicionada em estojo  
especial medindo 10,5x15cm com 
plaqueta em metal dourado (pin) do 
brasão do Município , com 2mm de 
espessura com aplicação de resina e  
fecho de segurança (Artes Medalha 
de Ouro Cidade de Manaus)  

UNID 100 

 
 
 
 
 
 
 

530,00 

04 

Confecção de diploma em aço inox  
ASI 304, 1,00mm de espessura,  
medindo 28x19cm, gravada por  
processo de corrosão pro funda 
(dados informados na época da 
confecção e brasão do Município de 
Manaus), esmaltado em cores, com 
marca d’água do Brasão do 
Município de Manaus ao fundo,  
acondicionada em estojo de veludo 
especial com aplicação do Brasão do 
Município de Manaus e plaquetas em 
latão dourado, gravada por processo 
de corrosão profunda, esmaltada em 
cores, resinadas, inseridas no estojo.  

UNID 50 580,00 

05 

Confecção de plaquetas de metal  
dourado (pin), estampado, recortado 
no formato do Brasão do Município  
esmaltado em cores espessura 2mm 
com aplicação de resina cristal e  
fecho de segurança  

UNID 300 30,00 

06 

Confecção de diploma em papel  
collor plus 300g marjoca, impressão 
laser digital 4/0 cores e hot stamping 
dourada, formato 30cm x 22cm 
acondicionada em porta diploma 
capa dura em papel percalux, cor  
verde, formato 33cm x 47cm 
gravação a laser digital e hot  
stamping dourada 

UNID 100 380,00 

07 
Confecção de diploma em papel  
collor plus 300g majorca, impressão 
laser digital 4/0 cores e hot stamping 
dourado, formato  30cm x 22cm  

UNID   3.000 17,00 

08 

Confecção de banner em lona 
vinílica 440g, impressão digital em 
policromia 4/0 cores. Corte reto e 
seco, acabamento com bastão em 
alumínio, ponteiras de borracha e  
cordão para pendurar  

M²   1.000 46,00 

09 

Confecção de fa ixa em lona viníl ica 
brilho 440g, impressão digital em 
policromia 4/0 cores. Corte reto e 
seco, acabamento com bastão em 
alumínio, ponteiras de borracha e  
cordão para pendurar.  

M² 1.050 48,00 

10 

Confecção de camisa em meia  
malha branca/colorida, modelo gola  
careca, manga curta, produzida em 
malha fio 30.1, tamanhos diversos,  
impressão em si lk screen 
(polic romia) frente, cos tas e mangas.  
 

UNID 2.000 17,00 

11 
Confecção de adesivo impresso por  
full color em pol icromia com 
aplicação no local (metro quadrado)  

UNID 1.500 47,00 

12 

Confecção de placa em pvc para  
sinalização personalizada com 
adesivo impresso por processo full  
collor e fita dupla face para fixação 
(metro quadrado)  

M² 100 400,00 

13 

Confecção de placa comemorativa 
em aço inox ASI 304, medindo 
28x19cm, gravada por processo de 
corrosão profunda, base em acrílico,  
esmaltada em cores, acondicionada 
em estojo de veludo especial com 
aplicação do brasão do Município de 
Manaus e plaquetas em latão 
dourado, gravadas por processo de 
corrosão profunda, esmaltada em 
cores, resinadas, inseridas no estojo  

UNID 50 640,00 

14 
Carimbo material corpo: acrílico,  
base: acrílico. Dimensões 4,5x2cm.  
Tipo auto entintado e automático,  
formato: retangular 

UNID 300 48,00 

15 

Confecção de plaqueta de patrimônio  
em aço inox med. 4,70x1,60cm 
personal izada por processo de 
corrosão profunda pintura esmaltada 
em cores  

UNID 5.000 6,00 

16 

Confecção de quadro em acríl ico 
com recorte especial e polido  
personal izado com adesivo impresso 
por processo digital (metro  
quadrado)  

M² 50 370,00 

17 

Confecção de troféus em acríl ico 
med. corpo: 15x15cm com espessura 
de 8mm personalizado com adesivo 
impresso por processo full collor e 
aplique de resina, base med. 16x6cm 
com espessura de 10mm 
personal izada com plaqueta em 
acrílico metalizado (rowmark) med.  
12x2,5cm 

UNID 50 200,00 

18 
Confecção de crachá em pvc 
impressão full collor dupla face 
colorida conforme artes individuais 
atualizadas na época da solici tação  

UNID 1.000 13,00 

19 

Confecção de cordão dupla face 
personal izado, com fio 100%  
poliester, acetinado. Medindo 1cm 
de largura e 80cm de comprimento,  
com gravação em processo de 
sublimação, nas pontas opções 
diversas: jacaré , porta crachá rígido,  
argola para chaves, mosquetão 
metálico porta celular, tudo com 
garra metálica para dar acabamento 
e garantir que a ponta não se solte  

UNID 1.000 5,00 

20 
Serviço de aplicação de película de 
controle solar (insulfi lme) 100% com 
fornecimento da película  

M² 300 41,00 

Total Global R$ 644.100,00(seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais) 

 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos 
termos da lei. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MANAUS, em 16 de agosto de 2018. 
 
 

Ver. Maurício Wilker de Azevedo Barreto 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 
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AVISO DE RESULTADO 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CÂMARA MUNICIPAL 
DE MANAUS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2018/CMM, abaixo citada: 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de gerenciamento, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva 
do Sistema de Telefonia em todas as dependências deste Poder 
Legislativo, assim como dos aparelhos telefônicos, conforme 
especificações do Projeto Básico, resultado do Processo Administrativo 
n.º 2018.10000.10718.0.001029. 
EMPRESA VENCEDORA 
P E G - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º, 11.347.756/0001-28. 
 

Manaus,16 de agosto de 2018. 
 

KELLY CRISTINA SANTOS COSTA 
Pregoeira  

 

 
 
 

 



 

 

 

 


